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ředstavujeme TV box + Váha



+
pěkný design, 
4K video, 
gigabitová LaN, 
tichý provoz

–
chybí porty 
USb 3.0

hodnocení



+
velký displej, 
paměť pro 
10 uživatelů, 
pěkný design

hodnocení

opeN hoUr ChameLeoN SaNiTaS SbG 21

Pomocí tohoto malého tv boxu připojíte televizor k počítačové 
síti a můžete přehrávat kvalitní videa z různých zdrojů. 

sanitas sBG 21 je osobní váha, která kromě zjišťování  
hmotnosti nabízí také diagnostiku dalších tělesných parametrů.

open hour Chameleon

Sanitas SbG 21

ChyTrá KrabičKa K TV

DiaGNoSTiCKá Váha

  cena s DPH: 4 890 Kč
  Poskytl: ConQuest 

entertainment, a. s.
  info: www.cqe.cz
  Procesor: Rockchip 

RK3288 Cortex-a17, 
4× 1,8 GHz

  oPerační Paměť: 2 GB

  cena s DPH: 1 190 Kč
  Poskytl: Conrad electronic 

Česká republika, s. r. o
  info: www.conrad.cz
  Hmotnostní limit: 180 kg
  nášlaPná PlocHa –  materiál/

rozměry: bezpečnostní sklo / 
30 × 30 cm

 t 
ato elegantní krabička po-
slouží i jako minipočítač. 
Na výběr máte dva operač-
ní systémy: Android 4.4 
a Linux Lubuntu. Systémy 

jsou nainstalovány na přiložených pa-
měťových kartách SD, stačí tedy před 
zapnutím přístroje vložit do slotu pří-
slušnou kartu a požadovaný systém 
se spustí z ní. Čtyřjádrový procesor 
Rockchip RK 3288 a 2GB operační pa-
měť poskytují dostatek výkonu a hli-
níkové šasi zajišťuje chlazení, takže 

 t 
ato váha pěkně vypadá – 
nášlapná plocha o rozmě-
rech 30 × 30 cm je vyrobena 
z bezpečnostního skla a její 
horní části dominuje roz-

měrný displej. Nad ním jsou čtyři 
ovládací tlačítka a po obou stranách 
displeje elektrody z kartáčované oceli.

Díky nim dokáže váha zjistit podíl tě-
lesného tuku, podíl vody a podíl svalů 
v těle (tyto údaje se uvádí v procen-
tech). K dispozici je i údaj o hmotnos-
ti kostí a hodnota BMI (body mass in-
dex, index tělesné hmotnosti), BMR 

přístroj nepotřebuje větrák a pracu-
je bezhlučně. Videovýstup HDMI 2.0 
je připraven na vysoké rozlišení 4K 
(3 840 × 2 160 bodů), k dispozici jsou 
i digitální (optický i koaxiální) výstu-
py zvukové. Připojení k síti zajišťu-
je gigabitový ethernetový port, k TV 
boxu dostanete i USB adaptér pro bez-
drátové technologie Wi-Fi a Bluetooth. 
Pro připojení externích zařízení (hlav-
ně disků, ale také klávesnice a myši) 
slouží tři porty USB 2.0 a je tu i jeden 
port micro USB (OTG). Vnitřní paměť 

(basal metabolit rate, bazální metabo-
lický výdej – množství energie, které 
lidské tělo spotřebuje vlastní činností 
v klidu) a AMR (active metabolic rate 

– bazální metabolický výdej zvýšený 
o faktor běžné denní fyzické aktivity).

Váha má paměť pro informace až 
o deseti uživatelích. Při „zakládání“ 
nového uživatele zadáte pohlaví, výš-
ku, věk a stupeň aktivity (v rozsahu 
od 1 do 5). Stupeň 1 nepředstavuje 
žádnou aktivitu a stupeň 5 znamená 
aktivitu velmi vysokou. Pomocí tabu-
lek z manuálu vyhodnotíte své údaje 

přístroj nemá, můžete však využít 
slot pro paměťovou kartu micro SD. 
Výrobce doporučuje nainstalovat mul-
timediální přehrávač Kodi, který doká-
že přehrát videa z připojených disků, 
ze sítě i z internetu. Vše se ovládá při-
loženým dálkovým ovladačem.

 Proč kouPit: Kompaktní a tiché 
zařízení připojí televizor 
k internetu a dokáže přehrávat 
multimédia z různých zdrojů ve 
vysoké kvalitě.  iVaN heiSLer

a zjistíte, jestli se vaše hodnoty po-
hybují v normálu, nebo trpíte podvý-
živou, anebo naopak máte nadváhu.

 Proč kouPit: podle nás jsou 
tabulky typu bmi stanoveny spíše 
pro modelky než pro „normální“ 
lidi, ale pro sledování vývoje (např. 
při hubnutí) tyto údaje dobře 
poslouží.  marTiN SemráD

  měření: hmotnost, hmotnost 
kostí, podíl tělesného tuku, 
svalů a vody v těle, zobrazení 
hodnot BmI, BmR a amR

  Paměť – Počet uživatelů: 10
  naPájení: 2 baterie CR2032
  rozměry DisPleje: 125 × 49 mm
  Počet ovláDacícH tlačítek: 4

  os: android 4.4, Lubuntu
  rozHraní: HdmI 2.0 (4K), s/PdIF 

opt. + koax., 3× usB 2.0, IR, Rj-45, 
micro usB OtG, sd, micro sd 

  Příslušenství: usB adaptér Wi-Fi + 
Bluetooth, dálkový ovladač, kabel 
HdmI, napájecí zdroj 

  rozměry: 145 × 40 × 102 mm

P


